
 
 

Страница 1 от 19 
 

 

 

 

Доклад 
 

„Предложения за изменение на нормативни 

документи с оглед намаляване на 

административната тежест при издаване на 

разрешителни за водовземане от подземни води с 

цел напояване“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гр. Варна, 25 септември 2020 г. 



 
 

Страница 2 от 19 
 

Водовземането от подземни води в България е регламентирано в Закона за водите и в 

Наредба № 1/ 10.10.2007 г. за проучването, ползването и опазването на подземните води, 

като неизменно се съпътства с процедури по Закона за опазване на околната среда, 

Закона за биологичното разнообразие, Закон за устройство на територията, НУРИОВОС, 

Наредба за нормите за водопотребление и т.н. 

Настоящата разработка не цели да разясни процеса на установяване на законово ползване 

на подземния ресурс на страната и не следва да бъде възприемана като указател за 

конкретни процедури. По-скоро, предвид натрупания дългогодишен опит при действаща 

нормативна база в това отношение, отчитайки изменението на процедурите през 

годините, да даде предложения за конкретни мерки за намаляване на административната 

тежест при регламентиране на водовземането за напояване. 

Основната цел на доклада е да преразгледа някои разпоредби на законови и подзаконови 

нормативни актове, имащи отношение към процеса на регламентиране водовземането от 

подземни води чрез нови или съществуващи водовземни съоръжения и да предложи 

изменение на тези от тях, които се оказват сериозна и напълно необоснована пречка за 

рационално използване на подземните води за напояване или да предложи нови, 

хармонизирани с Европейската законодателна рамка, оптимизирани и практични 

текстове в нормативните документи. 

Настоящият доклад не претендира за изчерпателност. Възможни са по-всеобхватни 

допълнения и разширения. Възможни са концептуални промени в законодателството по 

отношение на управление на води. Докладът е изготвен на база действащи към 

разработването му нормативни и поднормативни актове. Редакцията на последните, 

върху която е разработен доклада е описана в Приложение № 1. 

Запазваме правото си за промяна на текстове и корекция на някои положения, залегнали 

в същността на доклада. 
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1. ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 
 

РИОСВ – Регионална инспекция по околна среда и води 

ЗВ – Закон за водите 

ЗООС – Закон за опазване на околната среда 

НУРИОВОС – Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 

върху околната среда 

ОВОС – оценка на въздействието върху околната среда 

ЗУТ – Закон за устройство на територията 

ПБВ – Питейно-битово водоснабдяване 

ВиК – Водоснабдяване и Канализация 

ПЗР – Преходни и Заключителни разпоредби 

ЗИД – Закон за изменение и допълнение 

АГКК – Агенция по геодезия, картография и кадастър 

ДДС – Данък добавена стойност 

ОКС – Образователно-квалификационна степен 

ПМС – Постановление на Министерски съвет 

ПУРБ – План за управление на речни басейни 

  



 
 

Страница 5 от 19 
 

2. УВОД 

Екологичните изисквания в България по отношение на природосъобразно, 

целесъобразно и ефективно използване на природния ресурс – вода, са залегнали в 

сравнително малка група закони и наредби към тях, в синхрон с европейската 

законодателна рамка. 

Опазването и устойчивото управление на водите (подземни и повърхностни) 

представлява основен приоритет в екологичното законодателство, не само за запазване 

количественото и качествено състояние на водите, но и тяхното подобряване. 

Наред с благородните цели на норматива, съществуват определени чисто 

бюрократични, административни и вероятно субективни пречки за ефикасно управление 

на природния ресурс, без които би могло да се постигне успех за балансирано използване 

водите, особено с цел „напояване“, чрез оптимизация на нормативните изисквания и 

намаляване на общата административна тежест при регламентиране ползването на 

подземни води. 

С влизане в сила на Закона за водите през 2000 г., се създаде една нова система 

за управление на водите в страната, налагайки разрешителния режим за ползване на 

ресурса, дефинирайки основните цели и приоритети в управлението му и създавайки 

нови органи за управление – басейновите дирекции. 

С течение на времето, процедурите по получаване на държавно разрешение за 

ползване на публичната и изключителна държавна собственост се усъвършенстваха, 

видоизменяха, натрупваха с нови изисквания, много от които по-строги от предходните. 

От днешна гледна точка, натрупванията на изисквания към разрешаване ползването на 

водния ресурс, доведе до едно небалансирано, тромаво, тежко управление на водите. 

Стигна се до естественото възпротивяване на бизнеса и физическите лица срещу 

многобройните и сложни процедурни изисквания и документация. В резултат, Закона за 

водите претърпя сериозна оптимизация през 2018 – 2019 г. и отпадане на някои 

изисквания. Тази оптимизация обаче, не успя да покрие очакванията на много отрасли в 

страната, което много остро се очерта като сериозен проблем при продължаващата в 

региона продължителна суша. Особено тежки последствия, свързани със сушата, се 

очакват в земеделието. Вместо да се постигат високи добиви чрез поливно, модерно 

земеделие, отрасъла е изправен пред катастрофални последици. Именно сушата се оказва 

катализатор за анализа на съществуващото положение и предложенията за изменение на 

конкретни текстове от действащите нормативни актове, изложени в настоящия доклад. 

Основният нормативен акт, регламентиращ ползването на подземни води за 

напояване е Закона за водите. В него е разписан реда за достъпност до този стратегически 

ресурс. 
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3. ПРОЦЕДУРА 

Процедурата по издаване на разрешително за водовземане от подземни води има 

две разновидности, според това дали водовземното съоръжение е ново или 

съществуващо. Като трета, самостоятелна разновидност може да се посочи съоръжения 

за минерална вода, доколкото минералните води по своята същност са подземни води и 

могат да бъдат използвани за напояване при определени условия. 

Като предварителен преглед по отношение на необходимите стъпки, които 

следва да бъдат предприети от страна на земеделският производител за извършване на 

регламентиран добив на подземни води за напояване, както и сроковете и размера на 

държавните такси за всяка отделна процедура, според действащото в момента 

законодателство, целият процес изглежда по следния начин: 

№ Стъпка Основание Срок за реакция, 

календарни дни 

Такси, лв 

1 Уведомяване на 

компетентен орган за 

наличие на инвестиционно 

намерение 

Чл. 4, ал. 1 

НУРИОВОС 

21 0.00 

1.1. Съгласуване на 

инвестиционното намерение 

Чл. 4а, ал. 1 от 

НУРИОВОС 

7 - 

1.2. Уведомяване от страна на 

компетентния орган на 

възложителя за 

необходимите действия  

Чл. 5, ал. 1 от 

НУРИОВОС 

14 - 

2 Преценяване 

необходимостта от 

извършване на ОВОС 

Чл. 6 от 

НУРИОВОС 

20 500.00 

2.1. Осигуряване обществен 

достъп до информацията по 

приложение № 2 

Чл. 6, ал. 9, т. 1 

от 

НУРИОВОС 

14 - 

 Предоставяне на 

информацията по 

приложение № 2 на 

съответната местна власт 

Чл. 6, ал. 9, т. 1 

от 

НУРИОВОС 

- - 

2.2. Осигуряване на обществен 

достъп до информацията по 

приложение № 2 от местна 

власт 

Чл. 6, ал. 10 от 

НУРИОВОС 

3 - 

2.3. Обществен достъп до 

информацията по 

Приложение № 2 

Чл. 6, ал. 10, т. 

1 от 

НУРИОВОС 

14 - 

2.4. Изпращане на съответния 

компетентен орган 

резултатите от обществения 

достъп 

Чл. 6, ал. 10, т. 

2 от 

НУРИОВОС 

3  

3 Издаване на разрешително 

за водовземане 

 71 250.00 
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3.1. Проверка по чл. 62, ал. 2 от 

ЗВ 

Чл. 62, ал. 2 от 

ЗВ 

20  

3.2. Изготвяне на съобщение по  

чл. 62а, ал. 1 от ЗВ 

Чл. 62а, ал. 1 от 

ЗВ 

20  

3.3 Изпращане на съобщението 

по чл. 62а, ал. 1 на кмет на 

съответната община 

Чл. 62а, ал. 2 от 

ЗВ 

-  

3.4. Публично обявяване на 

съобщението от кмет на 

община 

Чл. 62а, ал. 3, т. 

1 от ЗВ 

3  

3.5. Обявяване на съобщението 

по чл. 62а, ал. 1 от ЗВ 

Чл. 64, ал. 1 от 

ЗВ 

14  

3.6. Издаване на разрешително за 

водовземане 

Чл. 67, ал. 1 от 

ЗВ 

14  

4 Издаване на разрешение за 

строеж по ЗУТ 

 21 200 

4.1. Одобряване на проект Чл. 144, ал. 3, т. 

1 от ЗУТ 

14 100* 

4.2. Издаване на разрешение за 

строеж 

Чл. 148, ал. 4 от 

ЗУТ 

7 100* 

ОБЩО 133 дни 950.00 лв. 

*Забележка: таксата за административни услуги в областта на строителството 

зависи от приетите тарифи на различните местни власти. 

Това са нормативните срокове, заложени в законодателството, при положение, 

че представената документация от страна на земеделския производител е изрядна от 

външна страна и не се налагат допълнения или преработки на същата. 

Към обозначените срокове не са добавени, но следва да се имат предвид: 

- Сроковете за техническо изработване на документация от страна на 

компетентния орган; 

- Сроковете за писмено уведомяване на съответните органи, институции и др.; 

- Сроковете за пощенски услуги в същата връзка; 

- Сроковете на забава на компетентния орган по произнасяне във всяка една 

от посочените в таблицата стъпки; 

- Сроковете за разработване на необходимата проектна документация за всяка 

една от стъпките; 

- Сроковете за приемане, въвеждане в експлоатация и вписване в регистъра на 

водовземни съоръжения, предназначени за стопански цели (предмет на 

отделна процедура); 

- Сроковете за изграждане на самото водовземно съоръжение (зависят от 

изпълнителя, от разположението му, от метеорологичните условия и т.н.); 

- Сроковете и изискванията за учредяване на Санитарно-охранителна зона 

около водоизточници, ползвани за питейно-битово водоснабдяване (предмет 

на отделна процедура в случай, че водите освен за напояване ще бъдат 

използвани и за ПБВ). 
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На практика, в случай че документацията за всяка отделна стъпка е изрядна, 

процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС отнема поне 4-

5 месеца; Процедурата по издаване на разрешително за водовземане отнема поне 4-5 

месеца; Издаване на разрешение за строеж може да отнеме месеци. 

За откриване на процедура по издаване на разрешително за водовземане от 

подземни води, независимо от целта на ползване на водата, се попълва Заявление по 

образец, утвърден със Заповед № РД-282/09.04.2020 г. на Министъра на околната среда 

и водите. 

3.1. Издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез 

нови водовземни съоръжения. 

Основание за процедурата: чл. 44, ал. 1,  във връзка с чл. 50, ал. 7 и ал. 8 и чл. 60 

от Закона за водите и Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните 

води, моля да бъде открита процедура по издаване на разрешително за водовземане от 

подземни води 

Компетентен орган – Басейнова дирекция, съгл. чл. 52, ал. 1, т. 4 от ЗВ 

За откриване на този тип процедура се подава заявление по образец 14 изисква 

немалка предварителна подготовка на съпътстваща документация, а именно: 

 На основание чл. 60, ал. 1, т. 5 от ЗВ - Действащ административен акт, 

издаден по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от 

Закона за биологичното разнообразие, за одобряване, съответно съгласуване на 

инвестиционното предложение, за чието осъществяване се иска разрешаване на 

водовземането и/или ползването на водния обект (в т.ч. писмо от компетентния орган 

по отношение приложимата процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване 

на околната среда и/или по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие).  

Представянето на самия документ не е задължително, тъй като този документ се 

публикува на интернет-страницата на съответния РИОСВ и общодостъпен. 

Задължително е единствено посочване на номера му в бланката на заявлението. 

 Чл. 60, ал. 2, т. 1 от ЗВ - Оригинален документ или заверено копие от 

документ за платена такса за издаване на разрешителното, определена с тарифата по чл. 

72 от Закона за опазване на околната среда 

 На основание чл. 60, ал. 2, т. 2 от ЗВ - Актуална скица или карта на имотите, 

в които ще се извършва дейността, заверена от съответния компетентен орган (актуална 

скица на поземлените имоти или копие от кадастралната карта с нанесено 

местоположение на  съоръженията). 

 чл. 60, ал. 6, т. 1 от ЗВ - Заверено копие от документ за собственост или 

нотариално заверено писмено съгласие от собственика на имота, в който са или ще бъдат 

разположени съоръженията за водовземане 

 На основание чл. 145, ал. 2, т. 4 от Наредба № 1/ 10.10.2007 г. - 

Удостоверение за регистрация като земеделски производител – при искане за издаване 

на разрешително за физическо лице – земеделски производител 

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Water/Zaiavlenia_obraztsi_vodi/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%20%D0%A0%D0%94-282%20%D0%BE%D1%82%2009.04.2020%20%D0%B3.%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%B8.pdf
https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Water/Zaiavlenia_obraztsi_vodi/obrazci%202020/14%20%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%BA%D1%8A%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%B8%20%D0%97%D0%92.docx
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 чл. 60, ал. 6, т. 4 от ЗВ - Писмен отказ от ВиК оператора в обособената 

територия за присъединяване към водоснабдителните мрежи и съоръжения 

 чл. 60, ал. 6, т. 3 от ЗВ - Обосновка на водовземането, включително 

обосновка на заявеното водно количество, съгласно нормите за водопотребление, 

определени с наредбата по чл. 117а, ал. 2 от Закона за водите/§140 от ПЗР на ЗИД на ЗВ, 

обн. ДВ, бр.61/2010 г.  

 

3.2. Издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез 

съществуващи водовземни съоръжения. 
 

Основание за процедурата: чл. 44, ал. 1,  във връзка с чл. 60 от Закона за водите 

и Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води, моля да бъде 

открита процедура по издаване на разрешително за водовземане от подземни води 

Компетентен орган – Басейнова дирекция, съгл. чл. 52, ал. 1, т. 4 от ЗВ 

За откриване на този тип процедура се подава заявление по образец 15 изисква 

немалка предварителна подготовка на съпътстваща документация, а именно: 

 На основание чл. 60, ал. 1, т. 5 от ЗВ - Действащ административен акт, 

издаден по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от 

Закона за биологичното разнообразие, за одобряване, съответно съгласуване на 

инвестиционното предложение, за чието осъществяване се иска разрешаване на 

водовземането и/или ползването на водния обект (в т.ч. писмо от компетентния орган 

по отношение приложимата процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване 

на околната среда и/или по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие).  

Представянето на самия документ не е задължително, тъй като този документ се 

публикува на интернет-страницата на съответния РИОСВ и общодостъпен. 

Задължително е единствено посочване на номера му в бланката на заявлението. 

 Чл. 60, ал. 2, т. 1 от ЗВ - Оригинален документ или заверено копие от 

документ за платена такса за издаване на разрешителното, определена с тарифата по чл. 

72 от Закона за опазване на околната среда 

 На основание чл. 60, ал. 2, т. 2 от ЗВ - Актуална скица или карта на имотите, 

в които ще се извършва дейността, заверена от съответния компетентен орган (актуална 

скица на поземлените имоти или копие от кадастралната карта с нанесено 

местоположение на  съоръженията). 

 чл. 60, ал. 6, т. 1 от ЗВ - Заверено копие от документ за собственост или 

нотариално заверено писмено съгласие от собственика на имота, в който са или ще бъдат 

разположени съоръженията за водовземане 

 На основание чл. 145, ал. 2, т. 4 от Наредба № 1/ 10.10.2007 г. - 

Удостоверение за регистрация като земеделски производител – при искане за издаване 

на разрешително за физическо лице – земеделски производител 

 чл. 60, ал. 6, т. 4 от ЗВ - Писмен отказ от ВиК оператора в обособената 

територия за присъединяване към водоснабдителните мрежи и съоръжения 

 чл. 60, ал. 6, т. 3 от ЗВ - Обосновка на водовземането, включително 

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Water/Zaiavlenia_obraztsi_vodi/obrazci%202020/15%20%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%BA%D1%8A%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%B8%20%D0%97%D0%92.docx
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обосновка на заявеното водно количество, съгласно нормите за водопотребление, 

определени с наредбата по чл. 117а, ал. 2 от Закона за водите/§140 от ПЗР на ЗИД на ЗВ, 

обн. ДВ, бр.61/2010 г.  

 

Откроява се абсолютната идентичност в изискуемите документи при две 

коренно различни процедури.  

С оглед намаляване на административната тежест при издаване на разрешителни 

за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения, следва да 

отпадне изискването за представяне на следните документи: 

 На основание чл. 60, ал. 2, т. 2 от ЗВ - Актуална скица или карта на имотите, 

в които ще се извършва дейността, заверена от съответния компетентен орган (актуална 

скица на поземлените имоти или копие от кадастралната карта с нанесено 

местоположение на  съоръженията). 

 чл. 60, ал. 6, т. 4 от ЗВ - Писмен отказ от ВиК оператора в обособената 

територия за присъединяване към водоснабдителните мрежи и съоръжения 

 чл. 60, ал. 6, т. 3 от ЗВ - Обосновка на водовземането 

Предложения за изменение: 

Чл. 144, ал. 2, т. 7 от № 1/10.10.2007 г. – да отпадне. 

Мотив: Липсва законово основание за наличие на изискване за представяне на 

декларация по чл. 71, ал. 2 от ЗООС. В редакцията на ЗВ към настоящия момент, тази 

декларация не се изисква, а компетентния орган проверява служебно за наличие или 

липса на задължения, на основание чл. 60, ал. 13, т. 4 от ЗВ. 

 

Чл. 60, ал. 2, т. 2 от ЗВ, респективно чл. 144, ал. 2, т. 5 от Наредба № 1/10.10.2007 

г. - да отпаднат. 

Мотив – съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър, същите 

са публични. В тази връзка е неоснователно изискването на индивидуална скица на имот, 

в който са или ще бъдат изградени водовземни съоръжения.  

Ефект – издаване на скица от АГКК се предоставя като обикновена услуга (7 

дни) и експресна услуга (3 дни) с цена 20.00 лв., респективно 40.00 лв., т.е. ще бъдат 

спестени минимум 7 дни или максимум 3 дни от цялостната процедура. 

 

Чл. 60, ал. 6, т. 4 от ЗВ – да отпадне, респ. чл. 154 от Наредба № 1/ 10.10.2007 г. 

да отпадне и чл. 51, ал.1, т. 3 от Наредба № 1/ 10.10.2007 г. да отпадне. 

Мотив: За целите на напояването, а и за всички други цели е излишно 

натоварване на процедурата по издаване на разрешително за водовземане от подземни 

води, становище или писмен отказ от ВиК оператора в обособената територия за 

присъединяване към водоснабдителните мрежи и съоръжения. Нещо повече, дори да е 

наличен капацитет за присъединяване на ново водопроводно отклонение към 

водоснабдителните мрежи и съоръжения на ВиК, това противоречи на основния 

принцип, заложен в Закона за водите, а именно „определяне на правото на всеки 

гражданин на достъп до вода за питейно-битови цели като основна жизнена потребност 

е приоритет на държавната политика и на политиката, осъществявана от органите на 

местно самоуправление“, съгл. чл. 2а, ал. 1, т. 2 от ЗВ. В този смисъл, използването на 

вода с питейни качества за напояване на селскостопански култури е не рационално и 

противоречи на основната концепция на Закона. 

Ефект: намалява се времето, необходимо от произнасяне на ВиК дружеството и 

съответната цена за услуга. Например: в едно от големите ВиК в страната, услугата по 
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издаване на становище е - Обикновена ( до 20 работни дни ) и цена 118.80 лв. с ДДС, 

докато Експресна ( до 5 дни ) е с цена 475.20 лв. с ДДС. 

Ефект – намаляване на общия срок на процедурата по издаване на разрешително 

за водовземане с 5 до 20 дни. 

 

Чл. 60, ал. 6, т. 3 от ЗВ – да се измени както следва: 

След „обосновка на водовземането“ да се добави текста „единствено в случаите 

по чл. 50, ал. 7, т. 1 от ЗВ“ 

Мотив: Обосновката на водовземане се изготвя със съдържание по чл. 156, ал. 3 

от Наредба № 1/ 10.10.2007 г. и нейното представяне на компетентния орган е екологично 

обосновано, но само в случай на изграждане на нови водовземни съоръжения. 

Изискването на подобна обосновка за съществуващи водовземни съоръжения, 

независимо дали са изградени на основание издадено разрешително по ЗВ или са вписани 

в регистъра за съоръжения, използвани за стопански цели, е неоправдано поради 

следните причини: 

- съоръжението е съществуващо и е с точно определена конструкция, 

доказването пред компетентния орган на която може да се извърши чрез 

провеждане на актуално обследване и съставяне на документацията по реда 

на чл. 188г, ал. 5, т. 3 от ЗВ; 

- Преповтаряне на обосновката, която е представена на компетентния орган 

при изграждане на ново водовземно съоръжение не носи никакви ползи 

относно проучването, ползването и опазването на подземните води при 

заявено желание за ползване на същото съоръжение; 

- Геоложката характеристика при съоръжението остава непроменена и няма 

как да бъде доказано обратното, освен с провеждане на допълнително 

хидрогеоложко проучване. 

Аналогично и със същите мотиви е необходимо изменение на чл. 145, ал. 2, т. 1 

от Наредба № 1/ 10.10.2007 г.  

Чл. 156, ал. 2 от Наредба № 1/ 10.10.2007 г. да отпадне поради изложените по-

горе мотиви. 

Ефект: В случай, че е налице заявяване на желание за ползване на съществуващо 

съоръжение за напояване, отпадането на задължителната обосновка на водовземане би 

съкратило технологичното време за изготвянето на самата обосновка. Същата се изготвя 

от квалифицирани специалисти с ОКС „Магистър“ и са регистрирани по реда на Закона 

за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, на основание 

чл. 59, ал. 2 от ЗВ. Обикновено, необходимото време за разработване на подобна 

документация варира от 10-30 дни, в зависимост от натовареността на специалиста. 

Цената се определя от пазара на труда и варира в широки граници от 1000 лв. – до над 

3000 лв. 

Обосновка на заявеното водно количество, съгл. чл. 151, ал. 1 от Наредба № 1/ 

10.10.2007 г. се изисква в рамките на обосновката на водовземане, съгл. чл. 156, ал. 1 от 

същата наредба. 

Следва да се отбележи, че обосновката на заявеното водно количество се 

разработва за всяка предвиждана цел на ползване на водите при определените норми за 
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водопотребление в наредбата по чл. 117а, ал. 2 от Закона за водите (Наредба за нормите 

за водопотребление, приета с ПМС № 371 от 22.12.2016 г.).  

Основен недостатък на обосновката на заявеното водно количество не е при 

методическото разпределение на нормите за напояване, съобразно агроклиматичното 

райониране на страната, технологията на напояване и вида култура. Недостатък на 

обосновката идва от начина на регламентиране на земеделските площи от страна на 

земеделските стопани. Най-общо казано, земеделският стопанин нерядко изпитва 

трудност при снабдяване с актуални скици на имотите, които има намерение да напоява. 

От друга страна, най-често договорите за наем, аренда или друг вид 

предоставено право на ползване на земеделските земи се сключват за една стопанска 

година. Това би означавало, че в най-добрия случай, разрешителното за напояване следва 

да бъде със срок на действие до крайния срок на предоставеното право на ползване на 

земеделските имоти. Същото се отнася до разпределението на имоти по чл. 37в от ЗСПЗЗ. 

В случай, че процедурата по издаване на разрешително за водовземане от 

подземни води продължи повече от 6-8 месеца, в зависимост от сезона, до влизане в сила 

на разрешителното, трябва да се подаде заявление за продължаване на същото. 

Предложения за изменение: 

- да отпадне изискването за представяне на скици на имотите, в които ще се 

осъществява дейността, а именно „напояване“, чрез отмяна на чл. 60, ал. 2, т. 2 от ЗВ; 

- да отпадне принципа за обвързване на краен срок на разрешително за 

водовземане от подземни води за напояване с крайния срок на определеното право на 

ползване. Контролът от страна на компетентния орган би могъл да се осъществи при 

заявяване за изменение на действащи разрешителни с представяне на изменени 

документи за осъществяване на правото на ползване на определени имоти, в случай, че 

носителя на това право е друго лице. За целта е необходимо да се създаде нова т. 5 към 

чл. 60, ал. 6 с текст „В случаите, когато целта на ползване на подземните води е за 

„Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“, е необходимо 

представяне на списък-декларация с идентификационни номера на имотите и тяхната 

площ, които ще бъдат напоявани за срока по чл. 57, ал. 1, т. 3 от ЗВ“. 

Тази промяна би позволила преминаването от рестриктивен към декларативен 

характер на изискването за предоставяне на информация, необходима за разработване на 

обосновката на заявеното водно количество. Недостатък на този подход може да окаже 

липсата на информация при компетентния орган относно учредяване на правото на 

ползване върху определени имоти от трето лице и свързаната с това необходимост от 

служебно изменение на вече издадени разрешителни. 

 

3.3. Преценяване необходимостта от извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда 

Както бе изложено по-горе, първият изискуем документ при издаване на 

разрешително за водовземане е на основание чл. 60, ал. 1, т. 5 от ЗВ - Действащ 
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административен акт, издаден по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната 

среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, за одобряване, съответно 

съгласуване на инвестиционното предложение, за чието осъществяване се иска 

разрешаване на водовземането и/или ползването на водния обект (в т.ч. писмо от 

компетентния орган по отношение приложимата процедура по реда на глава шеста от 

Закона за опазване на околната среда и/или по чл. 31 от Закона за биологичното 

разнообразие). 

В общият случай, компетентния орган по тази процедура е РИОСВ. 

На преценяване необходимостта от извършване на ОВОС подлежат всички 

инвестиционни намерения за извършване на водовземане от подземни води чрез нови 

водовземни съоръжения, което е регламентирано в ЗООС, на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 

от ЗООС във връзка с т. 2, б. „г“ и т. 10, б. „н“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 

и 2 на Закона за опазване на околната среда. 

Сериозно внимание следва да бъде обърнато на тази процедура, от гледна точка 

на нейната обоснованост по отношение на изграждането на „дълбоки“ водовземни 

съоръжения и „схеми за добив на подземни води и изкуствено подхранване на подземни 

води“. Дефиницията за „дълбоки“ сондажи е залегнала в чл. 2б, ал. 1, т. 1 от Наредба № 

1/ 10.10.2007 г., а именно „дълбоки водоснабдителни сондажи, представляващи 

вертикални съоръжения за подземни води с дълбочина, по-голяма от 10 м, разкриващи 

първото от повърхността подземно водно тяло, които могат да въздействат върху 

състоянието на околната среда чрез използването на материали, съдържащи приоритетни 

вещества, включително в обсадните и филтровите колони или засипката на филтъра при 

изграждане на съоръжението“. 

Абсурдността е заложена още в началния етап на инвестиционното намерение, 

тъй като на етап уведомяване на компетентния орган в най-ранна фаза на 

инвестиционното намерение, не може да укаже каква точно ще бъде дълбочината на 

съоръжението. Последното е ключово по отношение на прилагане на процедурата по 

глава VI от ЗООС.  

За да избегне тази колизия и да извърши нормативно издържано произнасяне, 

административния орган има две опции:  

1. Да изиска допълнителна информация (на основание чл. 4а, ал. 3 от 

НУРИОВОС) в рамките на съгласувателната процедура по чл. 4а от 

НУРИОВОС (РИОСВ не е компетентен да се произнася относно 

конструкции на водовземни съоръжения и това се извършва от басейновата 

дирекция), което коства 7 дни – нормативно определен срок за съгласуване 

(реално е необходим 1 месец и повече). 

2. Да приеме, че процедираното водовземно съоръжение е „дълбок“ сондаж или 

е „схема за добив на подземни води“ и по този начин да определи следващите 

стъпки за възложителя за извършване на преценяване необходимостта от 

ОВОС. 

В подкрепа на гореизложеното е и още един факт. Бланката (Приложение № 5 

към чл. 4, ал. 1 от НУРИОВОС), с която се уведомява компетентния орган за 

инвестиционно намерение не съдържа (по чл. 4, ал. 3 от НУРИОВОС) задължителна за 
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представяне информация относно конструкцията на водовземното съоръжение, 

геоложката характеристика на района, влиянието на водовземното съоръжение върху 

съществуващи съоръжения в околността и т.н., съгласно чл. 2б, ал. 1 от Наредба № 1/ 

10.10.2007 г. Тази информация е нужна на басейновата дирекция да извърши оценка и да 

се произнесе с мотивирано становище в рамките на съгласувателната процедура.  

Най-общо казано, попълвайки утвърдената с НУРИОВОС бланка за 

уведомление за инвестиционно намерение и спазвайки нейните реквизити, на всеки 

земеделски производител, решил да изгражда водовземно съоръжение ще бъде поискана 

в срок от два месеца допълнителна информация. 

Следва да се отчете и неясния текст на чл. 2б, ал. 1 от Наредба № 1/10.10.2007 г. 

относно „изискванията за постигане на добро състояние на подземните води“, с които се 

оправдава необходимостта от представяне на проектна документация в рамките на най-

ранния етап от инвестиционното предложение. Мястото на тези „изисквания за 

постигане на добро състояние на подземни води“ следва да бъде в действащия ПУРБ. 

Ако се разгледат Програмите от мерки на четирите ПУРБ за страната, лесно ще се 

достигне до извода, че липсва мярка за използване на конкретни материали при 

изграждане на водовземни съоръжения, както и липсват конкретни указания за типа и 

вида на филца в затръбната засипка.  

Дори да бъде променено съдържанието на чл. 2б от Наредба № 1/ 10.10.2007 г., 

това няма да намали административната тежест за земеделските производители. 

Необходима е по-решителна промяна. 

Във връзка с гореизложеното, се налага най-общия извод, че изграждането на 

нови съоръжения (независимо от тяхната дълбочина), използвани за добив на подземни 

води за самостоятелно водоснабдяване за напояване, не следва да се подлага на 

процедура по глава VI от ЗООС или поне не в този ѝ вид. Достатъчно е уведомяване на 

компетентния орган за общото инвестиционно намерение (по аналогия на процедурата 

при съществуващи водовземни съоръжения). 

Предложение за изменение: 

Т. 2, б. „г“ и т. 10, б. „н“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона 

за опазване на околната среда – да отпаднат. 

Особен момент при процедиране на инвестиционно намерение за изграждане на 

ново водовземно съоръжение за капково напояване на земеделски площи, попада в 

обхвата на т. 1, б. „в“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за опазване 

на околната среда.  

Предвид очевидните ползи от напояване на земеделски земи, предложението за 

изменение следва да е само едно в този случай - т. 1, б. „в“ от Приложение № 2 към чл. 

93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда – да отпадне. 
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3.4. Разрешение за строеж 

Изискването за наличие на разрешение за строеж е заложено в чл. 50, ал. 9, т. 1 

от ЗВ. Това е сравнително ново изискване, предвид въвеждането му през 2018 г. До 

момента, допълнението на ЗВ (ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) с въвеждането 

на второ разрешително за изграждане на едно техническо съоръжение води до удвояване 

на административната тежест не само при водовземни съоръжения за напояване, но и 

при всички останали цели. 

Наличието на подобно изискване е в резултат от дългогодишната контролна 

дейност на басейновите дирекции. В следствие на извършеният контрол е установено, че 

са налице множество водовземни съоръжения, които нито са вписани в документите за 

собственост, нито са отразени в кадастралната карта, нито в специализираните карти и 

регистри. С налагането на тази необходимост контролните органи на МОСВ се надяват 

да изсветлят повечето от незаконните водовземни съоръжения и да предотвратят 

бъдещата липса на информация за тях. 

Налагането на второ разрешително за съоръжение, за което е издадено 

разрешително за водовземане (изграждане) представлява излишно натоварване на 

възложителите. Изпълнението на целите на закона, може лесно да бъде извършено и без 

встъпването в подобна процедура.  

Нещо повече, в зависимост от категорията на основната сграда, строителството 

на водовземното съоръжение приема нейната категория на строеж. Така, ако основната 

сграда е Първа категория строеж, водовземното съоръжение ще бъде окачествено като 

строеж – Първа категория. Излишно е да се спомене, че процедурата по издаване, 

протичане и приемане на строеж – Първа категория е тежка и сложна процедура, 

изискваща немалък частен и публичен ресурс. 

С оглед на гореизложеното, предложението за изменение е следното: 

Чл. 50, ал. 9, т. 1 от ЗВ – да отпадне. 

4. Обобщение 
 

Повечето от предложенията в настоящата разработка са насочени към 

процедурата по издаване на разрешително за водовземане от подземни води като цяло и 

въпреки, че малка част от тях засягат единствено земеделските производители, 

изменението на нормативната база в тази сфера ще доведе до ползи за всички 

инвеститори в страната, особено в положение на продължаваща суша, извънредно 

положение и икономическа стагнация на пазара, без това да доведе до влошаване, 

изтощаване или отрицателно екологично въздействие върху този природен ресурс. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ 

В сила от 28.01.2000 г. 

Обн. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.81 от 6 Октомври 2000г., изм. ДВ. бр.34 от 

6 Април 2001г., изм. ДВ. бр.41 от 24 Април 2001г., изм. ДВ. бр.108 от 14 Декември 

2001г., изм. ДВ. бр.47 от 10 Май 2002г., изм. ДВ. бр.74 от 30 Юли 2002г., изм. ДВ. 

бр.91 от 25 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.42 от 9 Май 2003г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 

2003г., изм. ДВ. бр.84 от 23 Септември 2003г., доп. ДВ. бр.107 от 9 Декември 2003г., изм. 

ДВ. бр.6 от 23 Януари 2004г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.18 от 25 

Февруари 2005г., изм. ДВ. бр.77 от 27 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 

2005г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. 

бр.36 от 2 Май 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г., попр. ДВ. бр.66 от 15 Август 

2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 

2006г., изм. ДВ. бр.22 от 13 Март 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. 

бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.52 от 6 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.70 от 8 Август 

2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. 

бр.35 от 12 Май 2009г., изм. ДВ. бр.47 от 23 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 

2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.95 от 1 Декември 2009г., изм. 

ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.61 от 6 Август 2010г., изм. ДВ. бр.98 от 

14 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.28 от 5 Април 

2011г., изм. ДВ. бр.35 от 3 Май 2011г., изм. ДВ. бр.80 от 14 Октомври 2011г., изм. и доп. 

ДВ. бр.45 от 15 Юни 2012г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.82 от 26 

Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 29 Ноември 

2013г., изм. и доп. ДВ. бр.26 от 21 Март 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 13 Юни 

2014г., изм. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. ДВ. 

бр.12 от 13 Февруари 2015г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. ДВ. бр.17 от 6 

Март 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.58 от 31 Юли 2015г., изм. ДВ. бр.61 от 11 Август 

2015г., изм. ДВ. бр.95 от 8 Декември 2015г., изм. ДВ. бр.101 от 22 Декември 2015г., изм. 

ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2016г., изм. ДВ. бр.51 от 5 Юли 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.52 от 

8 Юли 2016г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 3 Февруари 

2017г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.96 от 1 Декември 2017г., изм. 

и доп. ДВ. бр.55 от 3 Юли 2018г., доп. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018г., изм. и доп. ДВ. 

бр.98 от 27 Ноември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 13 Декември 2018г., изм. ДВ. 

бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 26 Март 2019г., изм. и доп. ДВ. 

бр.61 от 2 Август 2019г., изм. ДВ. бр.21 от 13 Март 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.44 от 13 

Май 2020г., изм. ДВ. бр.52 от 9 Юни 2020г. 

ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Обн. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., попр. ДВ. бр.98 от 18 Октомври 2002г., изм. ДВ. 

бр.86 от 30 Септември 2003г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.74 от 13 

Септември 2005г., изм. ДВ. бр.77 от 27 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 

2005г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. 

ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 

Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.99 от 8 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.102 от 19 Декември 

2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.31 от 13 Април 2007г., изм. 

ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.89 от 6 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 
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Април 2008г., изм. ДВ. бр.52 от 6 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.105 от 9 Декември 2008г., изм. 

ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 

Април 2009г., изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г., изм. ДВ. бр.47 от 23 Юни 2009г., изм. ДВ. 

бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.103 от 29 

Декември 2009г., изм. ДВ. бр.46 от 18 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.61 от 6 Август 

2010г., изм. ДВ. бр.35 от 3 Май 2011г., изм. ДВ. бр.42 от 3 Юни 2011г., изм. и доп. ДВ. 

бр.32 от 24 Април 2012г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 13 

Юли 2012г., изм. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 

2013г., изм. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. 

бр.22 от 11 Март 2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 14 

Август 2015г., изм. ДВ. бр.95 от 8 Декември 2015г., изм. ДВ. бр.96 от 9 Декември 

2015г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 22 Декември 2015г., доп. ДВ. бр.81 от 14 Октомври 

2016г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 3 Февруари 2017г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. 

и доп. ДВ. бр.76 от 19 Септември 2017г., изм. ДВ. бр.96 от 1 Декември 2017г., изм. ДВ. 

бр.53 от 26 Юни 2018г., доп. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 

27 Ноември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2019г., изм. ДВ. бр.17 от 26 

Февруари 2019г., изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г., изм. ДВ. бр.36 от 3 Май 2019г., изм. 

ДВ. бр.79 от 8 Октомври 2019г., изм. ДВ. бр.81 от 15 Октомври 2019г., изм. ДВ. бр.101 от 

27 Декември 2019г., изм. ДВ. бр.21 от 13 Март 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 16 Юни 

2020г. 

ЗАКОН ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ 

Обн. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 

29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 

2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. 

бр.64 от 7 Август 2007г., изм. ДВ. бр.94 от 16 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.43 от 29 

Април 2008г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 

2009г., изм. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.62 от 10 Август 2010г., изм. 

ДВ. бр.89 от 12 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.33 от 26 

Април 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 24 Април 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.59 от 3 Август 

2012г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. 

и доп. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.98 от 

28 Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.61 от 11 Август 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 22 

Декември 2015г., изм. ДВ. бр.58 от 26 Юли 2016г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. 

и доп. ДВ. бр.76 от 19 Септември 2017г., доп. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018г., изм. ДВ. 

бр.98 от 27 Ноември 2018г. 

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 

В сила от 31.03.2001 г. 

Обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г., изм. ДВ. бр.41 от 24 Април 2001г., изм. ДВ. бр.111 от 

28 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.43 от 26 Април 2002г., изм. ДВ. бр.20 от 4 Март 

2003г., изм. ДВ. бр.65 от 22 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.107 от 9 Декември 2003г., изм. ДВ. 

бр.36 от 30 Април 2004г., изм. ДВ. бр.65 от 27 Юли 2004г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 

2005г., изм. ДВ. бр.76 от 20 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.77 от 27 Септември 

2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. 

ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. 

бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 
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Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.37 от 5 Май 2006г., изм. 

ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г., изм. ДВ. бр.76 от 15 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.79 от 

29 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.106 от 27 

Декември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 

2007г., изм. ДВ. бр.61 от 27 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.33 от 28 Март 2008г., изм. ДВ. 

бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.54 от 13 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 

2008г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.102 от 28 Ноември 2008г., изм. 

ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.17 от 6 Март 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 

2009г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.92 от 20 Ноември 2009г., изм. 

ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.41 от 

1 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.50 от 2 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.54 от 16 Юли 2010г., изм. ДВ. 

бр.87 от 5 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.35 от 3 Май 

2011г., изм. ДВ. бр.54 от 15 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.80 от 14 Октомври 2011г., доп. ДВ. 

бр.29 от 10 Април 2012г., доп. ДВ. бр.32 от 24 Април 2012г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 

2012г., изм. и доп. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.47 от 22 Юни 2012г., изм. и 

доп. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. 

бр.82 от 26 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.99 от 14 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 

Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.24 от 12 Март 2013г., доп. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г., изм. 

и доп. ДВ. бр.28 от 19 Март 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. 

бр.109 от 20 Декември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 13 Юни 2014г., изм. и доп. ДВ. 

бр.53 от 27 Юни 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.105 от 

19 Декември 2014г., изм. ДВ. бр.35 от 15 Май 2015г., изм. ДВ. бр.61 от 11 Август 

2015г., доп. ДВ. бр.62 от 14 Август 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 

2015г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 22 Декември 2015г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 

2016г., изм. и доп. ДВ. бр.51 от 5 Юли 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.13 от 7 Февруари 

2017г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 4 Август 2017г., изм. ДВ. бр.92 от 17 Ноември 

2017г., изм. и доп. ДВ. бр.96 от 1 Декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 

2017г., изм. и доп. ДВ. бр.21 от 9 Март 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 29 Март 

2018г., изм. ДВ. бр.55 от 3 Юли 2018г., доп. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2018г., изм. и 

доп. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2019г., изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г., изм. и доп. ДВ. 

бр.25 от 26 Март 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.41 от 21 Май 2019г., доп. ДВ. бр.44 от 4 Юни 

2019г., доп. ДВ. бр.62 от 6 Август 2019г., изм. ДВ. бр.101 от 27 Декември 2019г., изм. и 

доп. ДВ. бр.17 от 25 Февруари 2020г., изм. ДВ. бр.21 от 13 Март 2020г., изм. и доп. ДВ. 

бр.60 от 7 Юли 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 14 Юли 2020г. 

ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР 

В сила от 01.01.2001 г. 

Обн. ДВ. бр.34 от 25 Април 2000г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април 2002г., изм. ДВ. бр.99 от 

22 Октомври 2002г., изм. ДВ. бр.36 от 30 Април 2004г., изм. ДВ. бр.39 от 10 Май 

2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. ДВ. 

бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 

2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.91 от 21 Октомври 2008г., изм. ДВ. 

бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.39 от 20 Май 

2011г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. 

бр.66 от 26 Юли 2013г., доп. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 

13 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.61 от 11 Август 

2015г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 5 Април 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.57 от 22 Юли 

2016г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2017г., изм. и 



 
 

Страница 19 от 19 
 

доп. ДВ. бр.42 от 22 Май 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.41 от 21 Май 2019г., изм. и доп. ДВ. 

бр.44 от 4 Юни 2019г. 

НАРЕДБА № 1 ОТ 10 ОКТОМВРИ 2007 Г. ЗА ПРОУЧВАНЕ, ПОЛЗВАНЕ И 

ОПАЗВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ 

В сила от 30.10.2007 г. 

Издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие 

и благоустройството, министъра на здравеопазването и министъра на икономиката и 

енергетиката 

Обн. ДВ. бр.87 от 30 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2010г., изм. и доп. ДВ. 

бр.15 от 21 Февруари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 19 Март 2013г., изм. и доп. ДВ. 

бр.90 от 31 Октомври 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2016г. 

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 3 ОТ 2006 

Г.) 

Приета с ПМС № 59 от 07.03.2003 г. 

Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г., изм. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.80 от 9 

Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.29 от 16 Април 2010г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 

2011г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 

2016г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г., изм. и 

доп. ДВ. бр.31 от 12 Април 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г. 

НАРЕДБА ЗА НОРМИТЕ ЗА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ 

В сила от 27.12.2016 г. 

Приета с ПМС № 371 от 22.12.2016 г. 

Обн. ДВ. бр.103 от 27 Декември 2016 г. 

  


